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امللص:
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى مستوى إجادة الييئة اإلدارية في جامعة
األميرة نورة بنت عبدالرحمف لبعض الميارات المطموبة لمعمؿ ،والكشؼ عف المشكالت التي
تواجو تطوير أدائيـ ،وتحديد الدورات التدريبية المقترحة لتحسيف أدائيـ .وتـ استخداـ المنيج
الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )677موظفة إدارية ،تـ اختيارىف بطريقة المعاينة
العشوائية ،وقامت الباحثة بإعداد استبانة لجمع البيانات .وقد أظيرت النتائج أف المتوسط
العاـ لمستوى إجادة الييئة اإلدارية لبعض الميارات المطموبة لمعمؿ كاف متوسطاً ،كما كاف

المتوسط العاـ لممشكالت التي تواجو تطوير أداء الييئة اإلدارية متوسطاً ،كما أف المتوسط

العاـ لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة عمى الدورات التدريبية المقترحة لتحسيف أداء الييئة
اإلدارية كاف مرتفعاً ،وجاء في مقدمة الدورات التدريبية المقترحة :ميارات الحاسب ،والبرامج
اإلدارية ،والمغة اإلنجميزية ،وأعماؿ السكرتارية ،وفف التعامؿ مع اآلخريف ،وادارة الصراع.
وفي ضوء ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج تـ صياغة بعض التوصيات والمقترحات.

الكممات المفتاحية :االحتياجات التدريبية  -أعضاء الييئة اإلدارية  -جامعة األميرة
نورة بنت عبدالرحمف.
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A Suggested proposal to develop the administrative staff training
system at the Princess Nourah bint Abdulrahman University in Riyadh
in the light of the Kingdom's Vision 2030
Prepared by
Dr.Norah M. AlBlaihed
Princess Nourah Bint Abdulrahman University
Abstract:
This study aimed to identify the level of proficiency at the
administrative staff in Princess Nourah Bint Abdulrahman University for
some of the skills required for work, to detect the problems facing them
in developing their performance, and to identify the proposed training
programs to improve their performance. The descriptive method was
used, and the study sample consisted of (688) administrative employees.
The researcher prepared a questionnaire to collect data. The results
showed that the general average of the level of proficiency at the
administrative staff for the skills required for work was moderate; the
average of problems facing them in developing their performance was
also moderate; and the average for the approval of the study sample for
the proposed training training programs to improve their performance
was high. The most imprtatnt proposed training programs were:
computer skills, administrative programs, English language, secretarial
work, dealing with others, and conflict management. In light of these
results, some recommendations and proposals were formulated.
Key Words: Training Needs – Administrative Staff - Princess Nourah
Bint Abdulrahman University
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مقدمة
تمثؿ رؤية المممكة العربية السعودية 0707ـ خارطة طريؽ لمحياة في المممكة
العربية السعودية؛ لتنقميا الى مرحمة جديدة  .ولمجامعات دور ميـ وفاعؿ في احداث التنمية
البشرية في المجتمع كما ىدفت اليو الرؤية  .مف خالؿ برنامج تنمية القدرات البشرية ،مف
خالؿ برامج تواكب مستجدات ومتطمبات العصر ،وتمبي احتياجات التنمية وسوؽ العمؿ  .عف
طريؽ تطوير جميع مكونات منظومة التعميـ والتدريب  ،بيدؼ تعزيز كفاءة رأس الماؿ البشري
لكي يتوافؽ مع رؤية المممكة 0707ـ تحقيقا لمجودة والمرونة والشمولية وتعزي ازً لريادة

المممكة إقميمياً وتنافسيتيا دولياً.

)(https://vision2030.gov.sa/ar/programs/HCDP

ويعد التدريب استثما ارً لرأس الماؿ البشري ،لتكويف موارد بشرية مناسبة مف حيث

الميارات والجدارات  ،كونو ي زويد األفراد بالمعارؼ والميارات الالزمة ألداء أعماليـ بكفاءة
وفاعمية ،والتي تساىـ في تحقيؽ اىداؼ منظماتيـ ( .السالـ )30 ،0770 ،فالتحوالت
والتغيرات المتسارعة تتطمب تصميـ خطط لمتدريب الميني لمموظفيف وىـ عمى رأس العمؿ،
لمواجيت التغيرات وازدياد المسؤوليات والتحوؿ باالىداؼ( .الرشايدة والرشايدة،0738 ،
 )007و لتحقيؽ الكفاءة والفاعمية في االداء  .كما اف التدريب اثناء الخدمة عممية مقصودة
لمتاثير عمى سموؾ و قدرات الموظفيف ،المرتبط مباشرة بدورىـ الوظيفي( .عساؼ،0770 ،
)03
و تحديد االحتياجات التدريبية الخطوة االىـ في العممية التدريبية ،فاي قصور
يحدث فييا يؤثر عمى خطوات التدريب االخرى (، )Hebert& Kulkin, 2018, 258
وتستمد أىميتيا مف كونيا المصدر الرئيس ألىداؼ خطط التدريب و البرامج التدريبية.
واالحتياجات التدريبية تمتد إلى جوانب يراد تنميتيا أو صقميا أو تغييرىا أو تعديميا
اء كانت تغييرات تنظيمية
في فرد معيف أو عدد مف األفراد وذلؾ لمواجية تغييرات متوقعة سو ً
أو تكنولوجية أو غير ذلؾ ( الساعاتي  .)303 ،3777،كما تساىـ في رفع مستوى االداء
الحالي الى االداء المستيدؼ  ،وتوجد حيثما كانت فجوة بيف ما يستطيع الفرد القياـ بو ،وما
يجب أف يكوف قاد ارً عمى القياـ بو ، (Sahu. 2005, 85) .وتمثؿ األساس في صناعة
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التدريب ،وتقوـ عمييا جميع دعائـ العممية التدريبية وتنمية الموارد البشرية( .الخطيب
والخطيب)037 ،0776 ،
و تؤدي الجامعات دو ارً ميماً في قيادة عجمة التنمية (بدارنة

واخروف ،)0737،73،فالبد ليا اف تكوف عمى قدر عاؿ مف التأىيؿ والخبرة والوعي بظروؼ
الحاضر وآفاؽ المستقبؿ (Gulliver& , 2018, 249) .خاصة انيا ىي احدى الجيات
المسؤولة عف تاىيؿ الموارد البشرية .
وجامعة االميرة نوره بنت عبدالرحمف ليا دور رئيس في المساىمو في تنمية
المجتمع السعودي  ،وىذا يتطمب منيا تاىيؿ منسوبييا وتدريبيـ لمواجية التغيرات
المتسارعو ،وذلؾ مف أجؿ تحسيف أدائيا لوظائفيا المختمفة وتطوير عممياتيا بشكؿ مستمر
لتحقيؽ اىدافيا.
وتحديد االحتياجات التدريبية يتطمب مقارنة االداء الفعمي باالداء المستيدؼ  ،وىو
جيد منظـ غرضو تمكيف الموظفيف

مف خالؿ تحديػد الجوانب التػي يشعر المستيدفوف

والمسؤوليف باىمية تممكيا واتقانيـ ليا (السحيمي.)0770 ،
ومف ىذا المنطمؽ نبعت فكرة الدراسة الحالية في تسميط الضوء عمى االحتياجات
التدريبية ألعضاء الييئة اإلدارية في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمف في ضوء رؤية
المممكة 0707ـ  ،بيدؼ تطويرىا وتنميتيا لممساىمة في تحقؽ برنامج التحوؿ الوطني
لمممكة  ،والذي يركز في البعد الخامس عمى تحقيؽ التميز في األداء الحكومي مف خالؿ
تطوير قدرات وميارات الموارد البشرية وتحسيف إنتاجية القطاع العاـ  ،ولممساىمة في تحقيؽ
اىداؼ الجامعة المستقبمية .

مشكلة الدراسة
إف قمة الموارد البشرية المؤىمة والمدربة والقادرة عمى التكيؼ مع كافة المتغي ارت
والتحديات في البيئة الخارجية ؛ سيؤدي إلى ضعؼ قدرة المنظمات عمى المنافسة عالمياً

واقميمياً .فال بد مف االىتماـ بعممية التدريب لتحقيؽ أىداؼ المنظمة االستراتيجية.

فالتدريب اصبح قضية رئيسية لتحقيؽ اىداؼ الجامعة في خطتيا االستراتيجية

المتوافقو مع رؤية المممكة  0707عمى كافة المستويات االدارية  ،لتغير معايير األداء فييا
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والتي لـ تعد قاصرة عمى مجرد تقديـ الخدمات التعميمية بؿ تعدتيا لموصوؿ الى الميزة
التنافسية لمجامعة .
والىمية عممية تحديد االحتياجات التدريبية لدى اعضاء الييئة االدارية في الجامعة
خاصة في ظؿ التطور والتقدـ التكنولوجي وزيادة األعباء اإلدارية نتيجة زيادة أعداد الطالب
وزيادة أعداد الوحدات اإلدارية في الجامعة .
وفي ضوء ماتقدـ تحاوؿ الدراسة الحالية اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي" :ما
االحتياجات التدريبية ألعضاء الييئة اإلدارية في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمف في
ضوء رؤية المممكة 0707ـ"
ويتفرع مف ىذا التساؤؿ الرئيس التساؤالت الفرعية اآلتية:
 -1ما واقع إجادة الييئة اإلدارية في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمف لبعض
الميارات المطموبة لمعمؿ؟
 -2ما المشكالت التي تواجو تطوير أداء الييئة اإلدارية في جامعة األميرة نورة بنت
عبدالرحمف؟
 -3ما الدورات التدريبية المقترحة لتحسيف أداء الييئة اإلدارية في جامعة األميرة نورة
بنت عبدالرحمف في ضوء رؤية المممكة 0707ـ؟

أينًة الدراسة
ال مف األىمية النظرية والتطبيقية لمدراسة الحالية:
نتناوؿ فيما يمي ك ً

- 1األينًة الهظرية
 تمقي الدراسة الضوء عمى أحد الموضوعات الميمة التي تؤثر عمى قدرة الجامعةوتحقيقيا ألىدافيا وزيادة قدرتيا التنافسية إقميمياً ودولياً ،ىو موضوع االحتياجات

استثمارً طويؿ المدى ألىـ موارد الجامعة البشرية .
ا
التدريبية ،حيث يمثؿ التدريب

 ندرة الدراسات التي اىتمت بالمسح الميداني لالحتياجات التدريبية أعضاء الييئةاإلدارية في الجامعات السعودية.
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 - 0األينًة التطبًقًة
تستمد الدراسة الحالية أىميتيا التطبيقية مف:
-

أىمية الموارد البشرية التي تعد رأس الماؿ الحقيقي لمجامعات ،ولذا ينبغي
االستثمار فيو مف خالؿ تطويره وتأىيمو وتدريبو .فالعنصر البشري في أية مؤسسة
ىو أساس النشاط المعرفي واإلنتاجي ،ومنو تبدأ مسيرة التغيير والتطوير.

 أىمية التدريب ،الذي أصبح ضرورة ممحة لجميع المنظمات في ىذا العصر الذييتميز بسرعة المتغيرات.
 مف المؤمؿ أف تفيد ىذه الدراسة القائميف عمى شؤوف التطوير والتدريب في بناءالبرامج التدريبية وتصميميا اعتماداً عمى االحتياجات التدريبية الفعمية ألعضاء
الييئة اإلدارية.

 الحاجة الممحة إلى تحديد االحتياجات التدريبية ،فنجاح أي خطة تدريبية يتوقؼ عمىمعرفة االحتياجات الفعمية لممتدربيف ،وذلؾ لتوفير الوقت والجيد والماؿ وتوجيو
العممية التدريبية لموجية الصحيحة.
 تمثؿ الدراسة الحالية محاولة إجرائية تستيدؼ تفعيؿ دور جامعة األميرة نورة بنتعبدالرحمف في تحقيؽ بعض أىداؼ رؤية المممكة العربية السعودية 0707ـ فيما
يخص المؤسسات التعميمية الجامعية.

مصطلحات الدراسة
 -3التدريبTraining :

عممية مستمرة وتكاممية قصدية تستيدؼ األدوار الحالية والمستقبمية التي يقوـ بيا

العامميف(Tillema, 2004, 180).
وىي عممية تعديؿ سموؾ الفرد مينيا لزيادة الميارات والمعرؼ والسموؾ االجابي
التي يحتاج إلييا لمقياـ باعمالو ( .زويمؼ)330 ،0777 ،
ويعرؼ التدريب إجرائياً في الدراسة الحالية بأنو :جيد ىادؼ ومنظـ مف أجؿ

إكساب أعضاء الييئة اإلدارية في جامعة االميرة نوره بنت عبد الرحمف مجموعة الميارات
والمعارؼ ،والتغيير بعض السموكيات لتحسيف ادائيـ الحالي او المستقبمي.
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 -0االحتًاجات التدريبًة Training Needs

طريقة إلحداث التغيرات اإليجابية المطموبة فى سموؾ العامميف ،لرفع قدراتيـ ،

وزيادة معارفيـ ومياراتيـ  ،مف اجؿ التغمب عمى مايوجييـ مف صعوبات في األداء سواء
الحالية او المستقبمية المتوقعو  ،مف أجؿ رفع مستوى أدائيـ وكفاءتو (Mc Connell, .
)2003, 80
وىي كذلؾ التغييرات المستيدفة مف اجؿ اكساب الموظفيف مجموعة مف الميارات
والمعارؼ وتغيير اتجاىاتيـ  ،لتطوير أدائيـ  ،مف اجؿ تحسيف العمؿ في المنظمات (الخاطر،
( ،)00 ،0777الدباغ)77 ،0777 ،
وتعرؼ االحتياجات التدريبية إجرائياً في الدراسة الحالية بأنيا :حجـ الفجوة بيف

األداء الفعمي الحالي المتضمف الميارات والمعارؼ والسموكيات ،وبيف ما ىو مستيدؼ منيا ،
لدى أعضاء الييئة اإلدارية في جامعة االميرة نوره بنت عبدالرحمف
أعضاء اهلًئة اإلداريةAdministrative Staff :
يعرؼ أعضاء الييئة اإلدارية إجرائياً في الدراسة الحالية بأنيـ :الموظفيف اإلدارييف

العامميف في جامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمف بالرياض.

 -0جامعة االمرية نىره بهت عبد الرمحو

جامعة حكومية سعودية ،وىي أوؿ جامعة لمبنات في المممكة  ،وتأسست عاـ

3707ىػ ،في مدينة الرياض في عيد الممؾ عبداهلل بف عبدالعزيز .

 -7رؤية املنلكة 0202

ىي رؤية تبنتيا المممكة لتكوف خارطة طريؽ ومنيجاً لمعمؿ االقتصادي والتطويري

فييا ،وتشمؿ السياسات العامة والتوجيات المستقبمي ،واألىداؼ وااللتزامات الخاصة بيا،
لتكوف المممكة نموذجاً رائداً في جميع المستويات ،ومحاورىا الرئيسية :مجتمع حيوي ،
واقتصاد مزدىر ،ووطف طموح.
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حدود الدراسة
 -3احلدود املىضىعًة االحتياجات التدريبية ألعضاء الييئة اإلدارية في جامعة األميرة
نورة بنت عبدالرحمف في ضوء رؤية المممكة 0707ـ
 -0احلدود املكانًة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف بمدينة الرياض.
 -0احلدود الزمانًة الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي  3777/3707ىػ.
 -7احلدود البشرية أعضاء الييئة اإلدارية في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمف.

ادبًات الدراسة
أيداف التدريب
لخص (الطعاني )0778 ،أىداؼ التدريب بزيادة معارؼ الموظفيف  ،واكتسابيـ
لمميارات لرفع كفاءاتيـ المينية  ،الذي يساىـ في تمتعيـ بصحة نفسية عالية في مجاؿ
العمؿ وىذا يجعميـ يمارسوف التفكير المبدع الخالؽ ،ويزد مف تكيفيـ في العمؿ  ،ويساعد
في حؿ مشكالتو وتحسيف اإلنتاجية وزيادتيا  ،ويزع لدييـ اتجاىات اجابية نحو العمؿ
والمنظمة .

أينًة التدريب
تكـ أىمية التدريب بانيا استثمار في راس الماؿ البشري في المنظمة  ،مما يزيد
في اإلنتاجية لمعامميف وبالتالي لممنظمة بشكؿ عاـ  ،وآثار ايجابية عمى المتدرب مف زيادة
في معارفو ومياراتو ودافعيتو وقدرتو عمى أداء األعماؿ الموكمة إليو( .ماىر ، )3777 ،ومف
خالؿ التدريب يتممواكبة التطورات التقنية والتغيرات المتسارعة والمستجدة  ،والتقميؿ مف
دوراف العمؿ واإلبقاء عمى الموظفيف داخميا  ،وتحسيف المنتجات والخدمات المقدمة( .العمي،
)3777 :0736

خطىات عنلًة التدريبًة
لعممية التدريب العديد مف الخطوات وىي كالتمي :
تحديد االحتياجات التدريبية وتصميـ البرامج التدريبية وتعني ترجمة األىداؼ واالحتياجات
إلى موضوعات أو المحتوى التدريبي ،وأساليب ووسائؿ وميزانية التدريب ،ثـ اختيار المتدربيف
 .وتنفيذ االبرامج التدريبية ،و تحديد جدوؿ زمني لمتدريب ،ومكانو ،ومتابعة العممية التدريبية.
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وتقييـ البرنامج التدريبي؛ وتعني تقييـ أداء المتدربيف وأخذ آرائيـ حوؿ البرنامج واجراءاتو
ومدى االستفادة منو وتقييـ العممية التدريبة كاممة (ساعاتي . )307 ،3777،

جماالت التدريب
لمتدريب مجاالت عديدة تختمؼ باختالؼ اليدؼ منيا  ،وتاثر عمييا العديد مف
العوامؿ  ،ومنيا :
 تدريب الموظفيف الجدد وييدؼ الى تعريفيـ بالمنظمة وتييئتيـ لمعمؿ مف خالؿ المياـوالواجبات الوظيفية المناطة بيـ (عقيمي.)3776 ،
 التدريب التطويري وييدؼ الى تزويد الموظفيف بالمعمومات واألساليب والوسائؿ الحديثةفي مجاؿ عممو ).(Hazrat; Naveed& Rukh, 2019
 التدريب عمى الميارات وييدؼ الى زيادة كفاءة وفاعمية الموظؼ مف خالؿ اكسابوميارات جديدة او تطوير ميارات لدية .
 التدريب لتغيير االتجاىات  ،وىدفو األساسي اكساب او تغيير سموكيات واتجاىات معينةلدى الموظفيف ).(Slindile; Jabulani& Pfano, 2019
 التدريب الذاتي  ،ويتـ بطريقة فردية  ،اذ يقوـ الموظؼ بزيادة قراءاتو  ،او تمكينولبعض الميارات مف قبؿ رؤسائة باف يقدـ لو مشكالت لحميا (Lorenz; Lundvall; .
).Kraemer& Rasmussen, 2016

االحتًاجات التدريبًة
يوضح الرشايدة والرشايدة ( )078 ،0738أىمية االحتياجات التدريبية في أنيا
تعبر عف الفرؽ بيف المستوى المطموب مف الميارات والمعارؼ واالتجاىات ألداء عمؿ معيف،
والمستوى المتوفر منيا عن د الفرد الذي يؤدي ىذا العمؿ ،ومف ىذا المنطمؽ التقتصر
االحتياجات التدريبية عمى جوانب القصور أو الخمؿ فقط ،ولكنيا تمتد أيضاً إلى جوانب
تطويرية أخرى يراد تنميتيا أو تعديميا أو صقميا.

وتستند تحدد االحتياجات التدريبية الى حقائؽ عممية وأسس ومعايير مف خالؿ
واقع العمؿ والعامميف ،وىي وتساعد في حؿ المشكالت الحالية والمستقبمية وتجنبيا ،والقصور
في عممية تحديد االحتياجات التدريبة يجعؿ العممية التدريبية غير ذات جدوى او عائد سواء
عمى الموظؼ او المنظمة  ،لذا البد مف اف يسبؽ تصميـ أي برامج تدريبي تحديد لالحتياجات
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الفعمية لو ،لكي يحقؽ أىدافو الموضوعو ( .العنزي( )007 ،0737 ،عبدالرحيـ ،0733،
.)070
ويضيؼ سالـ ( )78 ،0733اف البرامج التدريبة لكي تمبي االحتياجات االنية
والمستقبمية فالبد مف إعادة تخطيطيا وتطوير اىدافيا وتقنياتيا باستمرار ،وىذا يتطمب
صياغة استراتيجيات شاممة لمتدريب تركز عمى إحداث تكامؿ تنظيمي شامؿ ومستداـ  ،فالبد
أف تصمـ البرامج تقابؿ االحتياجات التدريبية لمعامميف ،والدقة والواقعية في تحديد االحتياجات
تزيد فعالية وكفاءة البرنامج التدريبي  ،و يقاس نجاح البرنامج التدريبي بمدى التعرؼ الدقيؽ
عمى االحتياجات التدريبية التي تعتبر اىـ عناصر مف اجؿ البدء في تصميـ البرامج  ،مما
يساعد عمى تحديد مدخالت ومخرجات العممية التدريبية.

وميكو تصهًف االحتًاجات التدريبًة للًدف مهًا كالتالٌ
اعتيادية لمعامميف بيدؼ ترقيتيـ أو نقميـ إلى وظائؼ أعمى.
فنية :لمميارات التي يتطمبيا العمؿ عمى األجيزة والمعدات الحديثة والجديدة.
اجتماعية وانسانية :لتحسيف عالقات العمؿ داخؿ التنظيـ او خارجو.
قيادية  :وتتعمؽ بتطوير القدرات الذىنية والفكرية لمموظفيف المرشحيف لمناصب قيادية  ،او
الذيف تولو مناصب حديثا( الدباغ )0777،
وأيضاً تصنؼ االحتياجات التدريبية إلى :االحتياجات العادية المتكررة :وىي تمؾ

االحتياجات التقميدية والتي تتصؿ بحاجة الفرد ال كتساب المعمومات والميارات واالتجاىات
األساسية التي يحتاجيا في عممو .واالحتياجات التي تتصؿ بمشكالت العمؿ الناشئة عف
نقص في المعارؼ والميارات التي ينتج عنيا نقص في اإلنتاجية أو ضعؼ في مستوى
األداء .واالحتياجات التطويرية االبتكارية ،وتتضمف إدخاؿ عناصر جديدة (معارؼ وميارات)
عمى عمؿ الفرد تمبية لحاجات المستقبؿ واستجابة لمتطمبات البيئة.
)(McCormick; Reel; Melissa; Lloyd& Miner, 2017, 30
وذكر سالـ ( )373 ،0733اف ىناؾ ثالث عناصر لتحديد االحتياجات التدريبة،
وىي:
 المعارؼ؛ مثؿ :التعرؼ عمى الموائح ،والمياـ والوجبات ،والوصؼ الوظيفي. الميارات ،مثؿ ااكساب الموظؼ ميارة استخداـ التكنولوجيا بكفاءة وفاعمية.- 888 -
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 -االتجاىات ،وىي تعنى باكتساب سموكيات واتجاىات جديدة نحو المواقؼ واألشخاص.

التهنًة البشرية يف رؤية املنلكة العربًة الشعىدية 0202
نظرت رؤية المممكة العربية السعودية  0707إلى االنساف عمى أنو أىـ ثروة
يممكيا الوطف ،واولت اىتماماً بالتعميـ والتأىيؿ والتدريب ،لتحقيؽ احد محاورىا ،المجتمع

الحيوي ،وىذا يعني أف مشاركة أفراد المجتمع ستزداد مع ما ستقدمو الدولة مف برامج
لتحقيقيا( .وثيقة رؤية المممكة العربية السعودية )0707
وقد ركزت الرؤية عمى االستثمار في الموارد البشرية ،مف خالؿ قياـ المؤسسات
الحكومية وخاصة وزارة التعميـ في إعداد األفراد وتمكينيـ مف المعارؼ والميارات ،خاصة وأف
إعداد األفراد عمى مستوى عممي ومياري يتطمب وجود مؤسسات ذات كفاءة وجودة نوعية،
وظير ذلؾ باف يكوف ىناؾ ىدؼ اف يكوف خمس جامعات سعوديو ضمف تصنيؼ أفضؿ
مائتي جامعة دولية بحموؿ عاـ ( .0707وثيقة رؤية المممكة العربية السعودية )0707
ومع أنيا جاءت شاممة لكافة المسارات التنموية ،إال أنيا وضعت عمى عاتؽ
الجامعات مسؤولية ضخمة في تأىيؿ الكوادر البشرية القادرة عمى مواكبة التحوالت التي
ستشيدىا المممكة في جميع المجاالت خالؿ السنوات المقبمة ،مف خالؿ االرتقاء بجودة
التعميـ ومخرجاتو ،وتبنييا تطبيؽ أرقى معايير الجودة في العممية التعميمية ،مف خالؿ
التحسيف المستمر لبرامجيا وخدماتيا .وتنمية الخدمة المجتمعية والشراكة مع القطاع
الخاص ،وابراز دور الجامعة في وظائفيا الثالث الرئيسة وىي التعميـ والبحث وخدمة
المجتمع( .الداوود)067 ،0738 ،
ولضرورة المواءمة بيف مخرجات المنظومة التعميمية والتدريبية واحتياجات سوؽ
العمؿ ،فقد تـ اطالؽ البوابة الوطنية لمعمؿ "طاقات" ،كما تـ تأسيس المجالس المينية
المعنية لتحديد ما يحتاجو سوؽ العمؿ مف الميارات والمعارؼ ،وكذلؾ التوسع في برامج
التدريب الميني( .العطيوي . )080 ،0738 ،واستجابة لمتطمبات الرؤية فقد اشتمؿ برنامج
التحوؿ الوطني  0707عمى مبادرات شاممة لكؿ قطاع مف قطاعات الدولة ،ومف بينيا
المبادرات التي اعتمدت عمى عدة أىداؼ استراتيجية تتناوؿ التعميـ العاـ والتعميـ التقني
والميني والتعميـ العالي ،فقد أكد البرنامج عمى تحسيف البيئة التعميمية المحفزة لإلبداع
واالبتكار مف خالؿ ترسيخ القيـ اإليجابية ،وبناء شخصية مستقمة ألبناء الوطف ،وتزويد
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المواطنيف بالمعارؼ والميارات الالزمة لمواءمة احتياجات سوؽ العمؿ المستقبمية ،وتنمية
ميارات الشباب وحسف االستفادة منيا ،وتعزيز قدرة نظاـ التعميـ عمى تمبية متطمبات التنمية
واحتياجات سوؽ العمؿ ( .برنامج التحوؿ الوطني.)0707 ،

جًىد جامعة األمرية نىرة يف التهنًة البشرية فًًا
أف التعميـ العالي ىو أساس تحقيؽ التنمية الشاممة وبناء اإلنساف السعودي
المتمكف لتنفيذ برامج التنمية فييا( .الداوود )068 ،0738 ،وتمثؿ الجامعات محط األنظار
لممساىمة في تنفيذ رؤية المممكة  0707وبرنامج التحوؿ الوطني  ، 0707مف خالؿ
برامجيا وخدماتيا .
وفي الجامعة تـ نشاء اإلدارة العامة لمموارد البشرية الستشعار الجامعة بأىمية
العنصر البشري فييا  ،ومف مياميا اإلشراؼ عمى تخطيط الموارد البشرية  ،واإلشراؼ عمى
تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء الييئة اإلدارية بالجامعة ،ومتابعة العمميات واألنشطة
الخاصة بالعممية التدريبية والتأكد مف تمبية احتياجات التدريب الالزمة لتنمية أعضاء الييئة
اإلدارية وتطويرىـ ورفع قدراتيـ  ،مف اجؿ تمكينيـ الداء اعماليـ الحالية والمستقبية .

الدراسات الشابقة
دراسة باعويف ( )0773والتي ىدفت إلى تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء
ىيئة التدريس في كميات التقنية في سمطنة عماف ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )037عضو
ىيئة تدريس ،واستخدـ اال ستبانة لجمع البيانات ،وقد أظيرت النتائج أف مجاؿ استخداـ
التكنولوجيا وتوظيفيا جاء في المرتبة األولى ،ثـ التقويـ ،واستثارة الدافعية ،والتخطيط،
والعرض ،والتواصؿ ،واألسئمة .وكشفت الدراسة عف عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً في
االحتياجات التدريبية تعزى لممؤىؿ العممي لعضو ىيئة التدريس.

وأجرى ىوسكمب  )0777( Huiskampدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر
االتصاالت لدعـ وتطوير الموظفيف العامميف في الواليات المتحدة األمريكية لمواجية التحديات
التي تحد مف تطوير أدائيـ الميني واإلداري ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )06موظفاً إدارياً،
وتـ استخداـ المقابمة كأداة لجمع البيانات .ومف اىـ النتائج  :وجود أث ارً إيجابياً الستخداـ

البرامج التدريبية عمى أداء الموظفيف لمياميـ اإلدارية  ،وانيا ساعدت عمى زيادة المعارؼ
وحققت التنمية الذاتية .
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كما ىدفت دراسة العنزي ( )0737إلى تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة
التدريس في الجامعات السعودية الناشئة مف وجية نظرىـ ،وتكونت عينة الدراسة مف ()۰۸۱
فرداً مف أعضاء ىيئة التدريس في تسع جامعات سعودية ،واستُخدمت االستبانة لجمع
البيانات ،ومف نتائج الدراسة  :أف كفايات التعمـ اإللكتروني  ،الميارات اإلنسانية، ،
والمتابعة والتقويـ ،والبحث واالتصاؿ ، ،والميارات التدريسية ،وادارة الصؼ ،والتخطيط  ،كانت
بدرجة عالية .وأظيرت النتائج الى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً في االحتياجات التدريبية
ألعضاء ىيئة التدريس تعزى إلى متغيرات الجنس والتخصص األكاديمي والدرجة العممية .

وفي دراسة دياز وسانتاوال  )0737( Diaz& Santaolallaوالتي ىدفت الى
التعرؼ عمى أىـ ممارسات األقساـ في الجامعات األوروبية لتحديد لالحتياجات التدريبية
لمواجية تحديات التعميـ العالي األوروبي ،وتشكمت عينة الدراسة مف ( )037عضو ىيئة
تدريس بالجامعات األوروبية ،وكانت أداة الدراسة االستبانة ،ومف نتائج الدراسة وجود فروؽ
بيف االحتياجات التدريبية التي ألساتذة الجامعات لمتطوير الميني وكيفية تصميـ البارمج
لمتطوير ،ومف النتائج حاجة أفراد عينة الدراسة لتوفير نماذج تدريبية مناسبة تساعدىـ عمى
فيـ استراتيجيات عمميـ في التعميـ العالي.
وىدفت دراسة ستراند واخروف )0733( Strnad; Dulău; Bică& Andone
إلى تحديد االحتياجات التدريبية لمعامميف في المجاالت التقنية واليندسية العامميف في
الجامعات الرومانية  ،لتطوير عممية التدريب وتنفيذ أساليب التعمـ الحديثة ،واعتمدت الدراسة
عمى فحص الوثائؽ ونتائج تقارير األداء ،وكاف مف نتائجيا أف أىـ االحتياجات التدريبية
كانت في توظيؼ تكنولوجيا االتصاالت والتقنيات الحديثة.
وفي دراسة العجمي ( )0730التي ىدفت الى تحديد االحتياجات التدريبية لعضوات
ىيئة التدريس بجامعة االماـ محمد بف سعود االسالمية مف وجية نظرىف ،وكانت عينة
البحث ( )78عضو ،واستخدمت االستبانة لجمع البيانات ،والنتائج التي توصمت ليا الدراسة
أف أىـ االحتياجات التدريبية ىي :استخداـ برامج البحث المعموماتية  ،تطبيؽ أساليب تدريس
تيتـ بتنمية ميارات التفكير العممي ،والتدريب عمى استثارة الطالبة طواؿ فترة المحاضرة
بأساليب متعددة.
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وىدفت دراسة نيجوف  )0730( Nguyenإلى تحديد االحتياجات التدريبية لرؤساء
األقساـ في إحدى الجامعات الفيتنامية ،وكانت أداة الدراسة المقابالت الشخصية مع عينة مف
رؤساء األقساـ فييا وكاف عددىا ( ، )07ونتج عف الدراسة أف أىـ احتياجات التدريبية لدى
رؤساء األقساـ ميارات ومعارؼ رؤساء األقساـ ،واجادة المغة اإلنجميزية ،وميارات وممارسات
أساليب البحث ،وميارات االتصاؿ والتخطيط.
دراسة محمد والفقيو ( )0733والتي ىدفت إلى تحديد االحتياجات التدريبية
ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة نجراف في ضوء متطمبات معايير الييئة الوطنية لمتقويـ
واالعتماد األكاديمي ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )307عضو ىيئة تدريس ،وتـ استخداـ
االستبانة لجمع البيانات .ومف النتائج  :وجود درجة احتياج كبيرة في كؿ معايير الييئة
الوطنية ،وأف أكثرىا احتياجاً في مجاالت البحث العممي ،والتعميـ والتعمـ ،وادارة ضماف الجودة
وتحسينيا .كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف تقديرات أعضاء ىيئة
التدريس تعزى لمتغير النوع ،في حيف ظيرت فروؽ دالة إحصائياً بيف تقديراتيـ تعزى لسنوات

الخبرة لصالح ذوي الخبرة األقؿ.

وىدفت دراسة سالـ ( )0733إلى تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة
التدريس بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )378عضو ىيئة
تدريس ،وقاـ الباحث بإعداد استبانة لجمع البيانات ،وقد أظيرت النتائج أف االحتياجات
التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس توزعت عمى أربعة مجاالت ،وىي :مجاؿ الميارات
التخصصية في التدريس ،ومجاؿ ميارات اإلدارة والقيادة الجامعية ،ومجاؿ تنمية الموارد
البشرية وادارة الجودة ،ومجاؿ الميارات الشخصية.
ودراسة خاف وبيجاـ  )0736( Khan& Begumوالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى
االحتياجات التدريبية لدى موظفي المكتبات في الجامعات الباكستانية ،وتكونت عينة الدراسة
مف ( )307موظفاً مف أمناء المكتبات ،واستخدمت االستبانة لجمع البيانات .ومف اىـ النتائج

اف االحتياجات التدريبية الميمو كانت في تصميـ البرامج التدريبية ،وتقييـ األداء ،وميارات
القيادة.
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أما دراسة الرشايدة والرشايدة ( )0738والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى واقع التطوير
الميني لإلدارييف العامميف في جامعة مؤتة ،وتحديد إحتياجاتيـ التدريبية ،حيث تكونت عينة
الدراسة مف ( )077موظفاً وموظفة ،وتـ اعداد استبانة لجمع البيانات .ومف اىـ نتائجيا ،

حصوؿ مجاالت الدراسية (اإلداري والفني) عمى درجة متوسطة ،والى عدـ وجود داللو

إحصائية في مجاالت الدراسة تعزی لمتغير الجنس ،وكاف ىناؾ فروؽ دالة إحصائياً تعزى
لمتغيرت المؤىؿ العممي (لصالح حممة الدراسات العميا) والخبرة لصالح (ذوي الخبرة األعمى)
والمسمى الوظيفي (لصالح المديريف) .كما أظيرت النتائج أف حاجة اإلدارييف إلى البرامج
التدريبية تنوعت ما بيف متوسطة إلى مرتفعة.
وىدفت دراسة الداوود ( )0738إلى تحديد مسؤولية الجامعات السعودية في
تحقيؽ رؤية المممكة  ،0707وخمصت الدراسة إلى تقديـ مقترحات مف شأنيا زيادة تفعيؿ
مشاركة الجامعات في تحقيؽ الرؤية مف خالؿ زيادة التركيز عمى استقاللية الجامعات وىذا
يعتمد عمى كفائة وفاعمية منسوبييا وانظمتيا وتطوير أداء عضو ىيئة التدريس ،وتجويد
التعميـ العالي ،وزيادة مشاركة الجامعة في صنع الق اررات في المجتمع وتطوير الكفاءة
الداخمية لمجامعات.
وىدفت دراسة الفوزاف ( )0738إلى تحديد متطمبات الحوكمة في الجامعات لتحقيؽ
رؤية المممكة 0707ـ ،والتي تؤدي الى ضماف جودة موارد الجامعات واالستثمار األمثؿ ليا،
و زيادة الكفاءة الداخمية والخارجية ليا مف خالؿ تكويف بيئة صالحة لمعمؿ ،وتحقيؽ
الشفافية مف خالؿ العمؿ وفؽ آليات واضحة ،وتمكيف العامميف مف ممارسة أعماليـ ،وتحقيؽ
العدالة والمساواة عمى أساس الكفاءة والجدارة بيف العامميف ،وتعزيز مشاركة جميع منسوبي
الجامعات في عمميات صنع الق اررات ،وتعزيز القدرة التنافسية في أداء المياـ .ومف متطمبات
الحوكمة بناء ىيكؿ تنظيمي فاعؿ يحقؽ التوازف الموضوعي بيف المسؤوليات والصالحيات
ألعضاء الييئتيف اإلدارية واألكاديمية وتحقيؽ الشفافية وتحفيز العامميف لتجاوز نواحي الخمؿ
والقصور في األداء ،واعتماد معايير الشفافية واإلفصاح في جميع التعامالت اإلدارية.
وىدفت دراسة الجيني وأبوالفضؿ ( )0738إلى التوصؿ إلى تصور مقترح قائـ
عمى التعمـ مدى الحياة لسد الفجوة بيف مخرجات التعميـ العالي ومتطمبات سوؽ العمؿ
لتحقيؽ أىداؼ رؤية  ،0707وتـ استخداـ المنيج النوعي ،وتوصمت إلى تصور مقترح لدور
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عمادات خدمة المجتمع مف خالؿ ثالث عمميات :التخطيط والتنفيذ والتقويـ لبرامج التدريب ،
لسد الفجوة بيف مخرجات التعميـ العالي واحتياجات سوؽ العمؿ.
وىدفت دراسة بدارنة واخريف ( )0737إلى تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء
ىيئة التدريس في جامعة البمقاء التطبيقية مف وجية نظرىـ ،وتكونت عينة الدراسة مف
( )307عضو ىيئة تدريس ،وقاـ الباحثوف بإعداد استبانة لجمع البيانات ،ومف نتائجيا
وجود احتياجات تدريبية لدى افراد العينة بدرجة متوسطة في مجاؿ التدريس ،والبحث العممي
وخدمة المجتمع ،ولـ يوجد اي فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات (الكمية ،الجنس،
سنوات الخبرة ،المؤىؿ العممي ،الرتبة األكاديمية) ،في حيف ظيرت فروؽ دالة إحصائياً تعزى
لمتغير التدريب لصالح األعضاء الحاصميف عمى تدريب سابؽ.

تعقًب على الدراسات الشابقة
مف خالؿ ما سبؽ عرضو مف الدراسات السابقة يتضح وجود ندرة في الدراسات
السابقة في البيئة السعودية والتي تناولت موضوع البحث الحالي ،وقد تباينت الدراسات
السابقة في أىدافيا؛ فقد ركزت بعض الدراسات عمى تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء
ىيئة التدريس ،وركزت دراسات أخرى عمى تقييـ االحتياجات التدريبية لموظفي الجامعات
األجنبية ،وركزت دراسات أخرى عمى تأثير االحتياجات التدريبية في واقع التطوير الميني
لإلدارييف العامميف في الجامعات.
وتتفؽ الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في استخداـ المنيج الوصفي،
وفي استخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات  ،ولكف تختمؼ الدراسة الحالية مع الدراسات التي
اعتمدت عمى ال مقابمة أو فحص الوثائؽ كأدوات لجمع البيانات ،كما تختمؼ الدراسة الحالية
عف الدراسات السابقة في اختيار موضوع البحث ومجالو المكاني ،حيث ال توجد دراسة سابقة
تناولت االحتياجات التدريبية ألعضاء الييئة اإلدارية في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمف،
وتتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في تحديد ىذه االحتياجات التدريبية في ضوء
رؤية المممكة 0707ـ .وقد تمت االستفادة مف الدراسات السابقة في إثراء وتدعيـ األدب
النظري لمدراسة الحالية ،واعداد االستبانة الخاصة بجمع البيانات فييا ،ومناقشة وتفسير
النتائج التي تـ استخالصيا.
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إجراءات الدراسة
 - 1مهًج الدراسة
المنيج الوصفي ألنو يتناسب مع طبيعة الدراسة الحالية وأىدافيا .ويعرفو عبيدات
( )386 ،0778بأنو منيج ييتـ بدراسة الظاىرة كما توجد في الواقع ،وييتـ بوصفيا وصفاً
دقيقاً ويعبر عنيا كيفياً أو كمياً.

 - 0جمتنع وعًهة الدراسة
تضمف مجتمع الدراسة جميع أعضاء الييئة اإلدارية في جامعة األميرة نورة بنت
عبدالرحمف بالرياض ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )677موظفة إدارية ،تـ اختيارىف بطريقة
المعاينة العشوائية ،ويوضح الجدوؿ التالي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب بعض المتغيرات
الديموجرافية:
انًخغُش
ػذد سُىاث
انخبشة

انًسخىي
انخؼهًٍُ

انخُقالث
انىظُفُت

جذول ()1
حىصَغ أفشاد ػُُت انذساست حسب بؼض انًخغُشاث انذًَىجشافُت
انُسبت انًئىَت
انؼذد
فئبث انًخغُش
% 62.12
181
أقم يٍ  5سُىاث
% 01.11
612
يٍ ْ 5قم يٍ  11سُىاث
% 65.69
172
يٍ ْ 11قم يٍ  15سُت
% 17.22
161
 15سُت فأكزش
% 111
288
اإلجًبنٍ
% 1.21
11
يخىسظ
% 10.81
95
ربَىٌ
% 16.25
87
دبهىو
% 28.91
272
بكبنىسَىط
% 0.15
61
دساسبث ػهُب
% 111
288
اإلجًبنٍ
% 21.02
266
يشة واحذة
% 68.02
195
يٍ  6انً  0يشاث
% 11.06
71
أكزش يٍ  0يشاث
% 111
288
اإلجًبنٍ

يتضح مف الجدوؿ ( )3أنو بالنسبة لعدد سنوات الخبرة فقد بمغ عدد أفراد عينة
الدراسة ممف خبرتيف أقؿ مف  3سنوات ( )377موظفة بنسبة ( )% 06.36مف عينة
الدراسة ،وبمغ عدد مف خبرتيف مف  3ألقؿ مف  37سنوات ( )037موظفة بنسبة (03.37
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 )%مف عينة الدراسة ،وبمغ عدد مف خبرتيف مف  37ألقؿ مف  33سنة ( )387موظفة
بنسبة ( )% 03.07مف عينة الدراسة .وبالنسبة لممستوى التعميمي فقد بمغ عدد الحاصالت
عمى الشيادة المتوسطة ( )33موظفة بنسبة ( )% 3.67مف عينة الدراسة ،وبمغ عدد
الحاصالت عمى الشيادة الثانوية ( )73موظفة بنسبة ( )% 30.73مف عينة الدراسة ،وبمغ
عدد الحاصالت عمى شيادة الدبموـ ( )78موظفة بنسبة ( )% 30.63مف عينة الدراسة،
وبمغ عدد الحاصالت عمى شيادة البكالوريوس ( )787موظفة بنسبة ( )% 67.77مف
عينة الدراسة ،وبمغ عدد الحاصالت عمى دراسات عميا ( )03موظفة بنسبة ( )% 0.73مف
عينة الدراسة.

 - 0أداة الدراسة
تـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات في الدراسة الحالية ،وقد تـ إعداد
االستبانة في ضوء الخطوات التالية:
 تحديد اليدؼ مف االستبانة :وىو الكشؼ عف مستوى إجادة الييئة اإلدارية في جامعةاألميرة نورة بنت عبدالرحمف لبعض الميارات المطموبة لمعمؿ ،والتعرؼ عمى االحتياجات
التدريبية لمييئة اإلدارية في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمف في ضوء رؤية المممكة
 0707ـ ،وتحديد الدورات التدريبية المقترحة لتحسيف أداء الييئة اإلدارية في جامعة
األميرة نورة بنت عبدالرحمف.
-

تحديد محاور االستبانة :تضمنت االستبانة ثالثة محاور ،وىي :مستوى إجادة الييئة
اإلدارية لبعض الميارات المطموبة لمعمؿ ،والمشكالت التي تواجو تطوير أداء الييئة
اإلدارية ،والدورات التدريبية المقترحة لتحسيف أداء الييئة اإلدارية.

 صياغة فقرات االستبانة :تـ صياغة فقرات االستبانة في ضوء األدب النظري لمتغيراتالدراسة الحالية  ،وفي ضوء الدراسات السابقة ،وفي ضوء مراجعة االستبانات التي
استخدمت في ىذه الدراسات السابقة.
 تدريج بدائؿ اإلجابة لفقرات االستبانة :تـ استخداـ أسموب ليكرت ) (Likertثالثي التدريجحيث تتـ اإلجابة عف كؿ عبارة مف عبارات االستبانة طريؽ تحديد درجة الموافقة عمييا
وذلؾ باختيار أحد البدائؿ (مرتفعة – متوسطة – منخفضة) ،وقد أعطيت ىذه البدائؿ
الدرجات ( )3 – 0 – 0عمى الترتيب.
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 تحديد معيار لدرجة الموافقة :تـ حساب مدى االستجابة لكؿ عبارة ،ويساوي (أعمى درجة– أقؿ درجة)  /عدد الفئات = ( ،)7.68( = 0/)3-0وعميو إذا كاف المتوسط الحسابي
لمعبارة يتراوح بيف ( )3ألقؿ مف ( )3.68فإف درجة الموافقة عمى العبارة منخفضة ،واذا
كاف المتوسط الحسابي لمعبارة يتراوح بيف ( )3.68ألقؿ مف ( )0.07فإف درجة الموافقة
عمى العبارة متوسطة ،واذا كاف المتوسط الحسابي لمعبارة يتراوح بيف ( )0.07ألقؿ مف
( )0فإف درجة الموافقة عمى العبارة مرتفعة.
 التحقؽ مف صدؽ االستبانة :تـ التحقؽ مف صدؽ االستبانة بطريقتيف ،وىما: صدؽ المحكميف :تـ عرض االستبانة عمى عشرة محكميف مف المتخصصيف في
موضوع الدراسة الحالية ،وطمب منيـ إبداء آرائيـ فيما يتعمؽ بوضوح العبارات،
وانتمائ يا لممحور الذي تقيسو ،ومدى مناسبة بدائؿ اإلجابة .وتـ اإلبقاء عمى الفقرات
التي حصمت عمى نسبة موافقة ( )% 77فأكثر مف آراء المحكميف.
 صدؽ االتساؽ الداخمي :تـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة استطالعية قواميا ()77
فرداً مف أعضاء الييئة اإلدارية في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمف ومف خارج
أفراد عينة الدراسة األساسية ،وتـ حساب معامالت ارتباط كؿ عبارة بالمحور الذي
تنتمي إليو وباالستبانة ككؿ ،وقد تراوحت ىذه القيـ بيف ( )7.67إلى ( ،)7.73كما
تـ حساب قيـ معامالت ارتباط كؿ محور باالستبانة ككؿ ،وقد تراوحت ىذه القيـ بيف
( )7.73إلى ( )7.73وجميعيا قيـ دالة إحصائياً عند مستوى ( ،)7.73مما يشير
إلى اتصاؼ االستبانة بدرجة مناسبة مف االتساؽ الداخمي.

 التحقؽ مف ثبات االستبانة :تـ التحقؽ مف ثبات االستبانة بطريقتيف ،وىما: طريقة ألفا كرونباخ :تـ تطبيؽ االستبانة عمى أفراد العينة االستطالعية ،وتـ حساب
قيمة معامؿ ألفا كرونباخ لالستبانة ككؿ ولكؿ محور مف محاورىا ،وقد تراوحت قيـ
معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة بيف ( )7.73إلى (،)7.70
كما بمغت قيمة معامؿ الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لالستبانة ككؿ ( ،)7.77وجميعيا
معامالت ثبات عالية.
 طريقة التطبيؽ واعادة التطبيؽ :تـ تطبيؽ االستبانة عمى أفراد العينة االستطالعية
مرتيف بفاصؿ زمني أسبوعيف ،وتـ حساب معامالت االرتباط بيف درجاتيـ في مرتي
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التطبيؽ وذلؾ لالستبانة ككؿ ولكؿ محور مف محاورىا ،وقد تراوحت قيـ معامالت
الثبات بطريقة التطبيؽ واعادة التطبيؽ لمحاور االستبانة بيف ( )7.70إلى
( ،)7.77كما بمغت قيمة معامؿ الثبات بطريقة التطبيؽ واعادة التطبيؽ لالستبانة
ككؿ ( ،)7.73وجميعيا معامالت ثبات عالية.

نتائج الدراسة
فيما يمي يتـ عرض النتائج التي تـ التوصؿ إلييا في الدراسة الحالية مف خالؿ
عرض نتائج التحميؿ اإلحصائي الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى أداة الدراسة ،ومناقشة
وتحميؿ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا في الدراسة الحالية وربطيا بنتائج الدراسات السابقة:

- 1نتائج اإلجابة على الشؤال األول
ينص السؤاؿ األوؿ عمى "ما مستوى إجادة الييئة اإلدارية في جامعة األميرة نورة
بنت عبدالرحمف لبعض الميارات المطموبة لمعمؿ؟" ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى العبارات
الخاصة بالمحور األوؿ لالستبانة ،وكانت النتائج كما يمي:
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جذول ()6
انًخىسطبث انحسببُت واالَحشافبث انًؼُبسَت ودسجت انًىافقت وانخشحُب
نؼببساث انًحىس اْول (يسخىي إجبدة انهُئت اإلداسَت نبؼض انًهبساث انًطهىبت نهؼًم)
و
1

انؼببسة
يسخىي إجبدة اسخخذاو بشَبيج
WORD

6

يسخىي إجبدة اسخخذاو بشَبيج
EXCEL
يسخىي إجبدة اسخخذاو
بشَبيجPOWER POINT
يسخىي إجبدة اسخخذاو بشَبيج
ACCESS
يسخىي إجبدة اسخخذاو بشَبيج
OUTLOOK
يسخىي إجبدة اسخخذاو اإلَخشَج
ويهبساث انبحذ ػٍ انًؼهىيبث
يسخىي إجبدة اسخخذاو بشَبيج
PHOTOSHOP
يسخىي إجبدة اسخخذاو بشَبيج
CORELDRAW
يسخىي إجبدة يهبساث االحصبل انشفهُت
وانًكخىبت
يسخىي إجبدة يهبساث االسخًبع
وانخحذد نّخشٍَ
يسخىي إجبدة يهبسة انخؼبيم يغ وجهبث
انُظش انًخخهفت بًشوَت
يسخىي إجبدة يهبساث اداسة صشاع
انؼًم
يسخىي إجبدة كخببت حقبسَش وسسبئم
انؼًم
يسخىي إجبدة يهبسة انقذسة ػهً انبقبء
َشُظ ارُبء انؼًم
يسخىي إجبدة يهبسة حم انًشبكم
انًخؼهقت بًىاقف يؼُُت فٍ انؼًم
يسخىي إجبدة يهبساث انؼًم ححج
انضغىط
يسخىي إجبدة يهبسة َظبو حقُُى اداء
انًىظفٍُ
يسخىي إجبدة انُظى االداسَت انًخؼهقت
ببنؼًم وانًىظف
انًخىسظ انؼبو نهًحىس اْول

0
2
5
2
7
8
9
11
11
16
10
12
15
12
17
18

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

انًخىسظ
االسخجبببث
يشحفؼت يخىسطت يُخفضت انحسببٍ
6.29
20
169
512
2.65 18.75
75
6.61
121
671
677
61.29 09.62 21.62
6.61
128
611
019
62.26 01.27 22.91
1.81
687
625
152
21.76 05.21 66.27
1.77
019
611
158
22.07 01.27 66.97
6.21
52
159
275
7.85 60.11 29.12
1.52
082
617
85
52.11 01.52 16.05
1.02
515
99
72
72.85 12.09 11.72
6.29
19
176
297
6.72
65
76.62
6.79
5
102
529
1.70 19.28 79.81
6.71
5
195
288
1.70 68.02 71.90
6.51
00
678
077
2.81 21.21 52.81
6.68
112
686
011
15.21 21.99 20.21
6.75
2
120
519
1.87 60.29 75.22
6.59
61
625
260
6.91 05.21 21.28
6.21
01
611
227
2.51 01.56 22.97
6.16
192
685
617
68.29 21.26 01.19
6.61
111
061
657
15.99 22.22 07.05
6.01
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دسجت
اإلجبدة
يشحفؼت

2

يخىسطت

16

يخىسطت

16
يكشس
15

يخىسطت

12

يشحفؼت

2

يُخفضت

17

يُخفضت

18

يشحفؼت

 2يكشس

يشحفؼت

1

يشحفؼت

0

يشحفؼت

9

يخىسطت

11

يشحفؼت

6

يشحفؼت

8

يشحفؼت

7

يخىسطت

12

يخىسطت

11

يخىسطت

يخىسطت

انخشحُب
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يتضح مف جدوؿ ( )0أف المتوسط العاـ لممحور األوؿ (مستوى إجادة الييئة
اإلدارية لبعض الميارات المطموبة لمعمؿ) بمغ ( )0.07بدرجة إجادة متوسطة ،وقد تراوحت
المتوسطات الحسابية ليذه الميارات ما بيف ( ،)0.87 - 3.06بدرجة إجادة تراوحت ما بيف
منخفضة إلى مرتفعة ،وقد حصمت ( )7ميارات عمى درجة إجادة مرتفعة ،وحصمت ()8
ميارات عمى درجة إجادة متوسطة ،في حيف حصمت ميارتاف عمى درجة إجادة منخفضة.
وجاء في مقدمة الميارات التي حصمت عمى درجة إجادة مرتفعة :ميارات االستماع
والتحدث لآلخريف ،وميارة القدرة عمى البقاء نشيط اثناء العمؿ ،وميارة التعامؿ مع وجيات
النظر المختمفة بمرونة ،وميارة استخداـ برنامج  ،WORDوميارات االتصاؿ الشفيية
والمكتوبة ،واستخداـ اإلنترنت وميارات البحث عف المعمومات ،وميارات العمؿ تحت الضغوط،
وميارة حؿ المشاكؿ المتعمقة بمواقؼ معينة في العمؿ ،وميارات ادارة صراع العمؿ .أما
الميارات التي حصمت عمى درجة إجادة متوسطة فكانت :كتابة تقارير ورسائؿ العمؿ ،وكتابة
تقارير ورسائؿ العمؿ ،والنظـ االدارية المتعمقة بالعمؿ والموظؼ ،واستخداـ برنامج ،EXCEL
واستخداـ برنامج ،POWER POINTوميارة نظاـ تقييـ اداء الموظفيف ،وميارات االتصاؿ
الشفيية والمكتوبة ،واستخداـ برنامج  .OUTLOOKفي حيف جاءت ميارتاف بدرجة إجادة
منخفضة ،وىما :استخداـ برنامج  ،PHOTOSHOPواستخداـ برنامج .CORELDRAW
ويمكف تفسير ىذه النتائج في ضوء تنوع المسميات الوظيفية ألفراد عينة الدراسة،
حيث كانت الغالبية العظمى منيف بالمسمييف الوظيفييف مسئولة إدارية وسكرتارية ،وتالىما
في المسمى الوظيفي مسئولة مالية ،ثـ توزعت باقي النسب عمى المسميات الوظيفية التالية
(عالقات عامة – شؤوف موظفات – باحثة – مبرمجة – مترجمة – مراقبة – مشرفة – معممة
– منسقة – مامورة سنتراؿ – فنية مختبرات – مسئولة امف وسالمة – مراسمة – مسئولة
نظافة) وبنسب مئوية متفاوتة .وىذا يبرر سبب تفاوت مستوى أفراد عينة الدراسة مف حيث
إجادة الييئة اإلدارية لبعض الميارات المطموبة لمعمؿ ،كما أف الميارات التي حصمت عمى
درجة إجادة مرتفعة ىي الميارات التي تشترؾ فييا معظـ المسميات الوظيفية ألفراد عينة
الدراسة.
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كما تتفؽ ىذه النتائج مع نظرة رؤية المممكة 0707ـ إلى العنصر البشري باعتباره
أىـ ثروة يممكيا الوطف ،ومف خالؿ التعميـ والتأىيؿ سيكوف الشعب السعودي في مقدمة دوؿ
العالـ ،بإذف اهلل تعالى ،ذلؾ ألف المحور األوؿ لتحقيؽ الرؤية ىو "المجتمع الحيوي" ،وتنطمؽ
الرؤية منو أفراداً وأس ارً ،وتنتيي إليو ،وىذا يعني أف مشاركة أفراد المجتمع ستزداد مع ما
ستقدمو الدولة مف برامج لتحقيؽ الرؤية .وكذلؾ تتفؽ ىذه النتائج مع تركيز رؤية 0707
عمى ضرورة تطوير المنظومة التعميمية والتربوية بجميع مكوناتيا ،بما يحقؽ تطمعات الرؤية
الطموحة إلخراج جيؿ يتمتع بالشخصية المستقمة ،ويمتمؾ المعارؼ والميارات والسموكيات
الحميدة متصفاً بروح المبادرة والمثابرة والقيادة ،وذلؾ عبر برامج تسيـ في تمكيف تمؾ

المنظومة لتحقيؽ ذلؾ.

وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج بعض الدراسات السابقة ،مثؿ دراسة ىوسكمب
 )0777( Huiskampالتي أظيرت أىمية البرامج التطويرية التي تركز عمى زيادة المعرفة
والتطوير الشخصي ،والتواصؿ االجتماعي ،باإلضافة إلى دعـ الثقة واالتصاؿ والمؤىالت
المينية لإلدارييف في تطوير عمؿ أعضاء الييئة اإلدارية .كما تتفؽ مع نتائج دراسة دياز
وسانتاوال  )0737( Diaz& Santaolallaالتي أظيرت ضرورة توفير نماذج تدريبية
مناسبة تساعد أعضاء الييئة اإلدارية عمى تطوير ميارات العمؿ ،وتتفؽ أيضاً مع نتائج

دراسة ستراند وديولو وبيكا وآندوف  )0733( Strnad; Dulău; Bică& Andoneالتي

أظيرت أىمية توظيؼ تقنيات االتصاالت والتكنولوجيا الحديثة في تطوير عمؿ الييئة اإلدارية.
وتتفؽ كذلؾ مع نتائج دراسة الرشايدة والرشايدة ( )0738التي أظيرت وجود درجة متوسطة
لواقع التطوير الميني لإلدارييف العامميف في الجامعات ،كما تتفؽ ىذه النتائج مع نتائج
دراسة الداوود ( )0738إلى توصمت إلى تصور لتحديد مسؤولية الجامعات السعودية في
تحقيؽ رؤية المممكة .0707

 - 0نتائج اإلجابة على الشؤال الثانٌ
ينص السؤاؿ الثاني عمى " ما المشكالت التي تواجو تطوير أداء الييئة اإلدارية في
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمف؟" ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى العبارات الخاصة بالمحور
الثاني لالستبانة ،وكانت النتائج كما يمي:
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جذول ()0
انًخىسطبث انحسببُت واالَحشافبث انًؼُبسَت ودسجت انًىافقت وانخشحُب
نؼببساث انًحىس انزبٍَ (انًشكالث انخٍ حىاجه حطىَش أداء انهُئت اإلداسَت)
و

انؼببسة

1

انهىائح واالَظًت انىظُفُت غُش واضحت

6

انًشوَت فٍ انقىاٍَُ ضؼُف

0

انُت انؼًم غُش واضحت

2

انحىافض وانخشقُبث ضؼُف.

5

االيبٌ وظُفٍ ضؼُف

2

انىظُفت ال حُبسب انًؤهم

7

انصشاع وضؼف انخؼبوٌ بٍُ انًىظفبث

8

صؼىبت انخىاصم يغ االداسة

9

ضغظ انؼًم

11

قهت أػذاد انًىظفٍُ

11

االيبكٍ غُش يهُئت نهؼًم

16

انًشافق خبصت ببنًىظفبث قهُهت

10

وقج االجبصاث غُش يُبسبت

12

طىل وقج انؼًم

15

َقص انذوساث انخذسبُت وقهت االبخؼبد

12

انًشكالث انًخؼهقت ببنًىاصالث

17

َقص االجهضة وانخقُُبث

18

انًشكالث انًخؼهقت بصُبَت اْجهضة

ك
%
ك

انًخىسظ دسجت
االسخجبببث
يشحفؼت يخىسطت يُخفضت انحسببٍ انًىافقت
 6.18يخىسطت
175
611
016

16

%
ك
%
ك
%

01.27 20.91
602
698
02.11 20.01
127
225
62.67 27.59

65.22
152
66.27
52
8.12

6.61

يخىسطت

11

6.59

يشحفؼت

6

ك
%
ك

617
072
01.52 52.25
602
198

95
10.81
652

6.21

يشحفؼت

5

1.96

يخىسطت

18

%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك

68.78
625
08.56
022
51
187
67.18
627
08.81
678

02.11
601
00.58
125
60.98
060
22.95
610
01.92
601

07.61
196
67.91
179
62.16
178
65.87
618
01.60
179

%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

21.21
210
58.58
011
25.61
689
26.11
652
07.61
211
59.72

00.58
150
66.62
602
02.01
062
27.19
601
00.58
616
01.81

62.16
106
19.19
121
61.29
75
11.91
611
69.66
25
9.25

ك
%
ك
%
ك
%

602
077
02.11 52.81
611
225
69.66 27.59
010
062
22.12 27.19

77
11.19
66
0.61
21
8.87

انًخىسظ انؼبو نهًحىس انزبٍَ
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انخشحُب

6.11

يخىسطت

12

6.62

يخىسطت

11

6.11

يخىسطت

17

6.19

يخىسطت

15

6.12

يخىسطت

10

6.09

يشحفؼت

2

6.65

يخىسطت

9

6.01

يخىسطت

8

6.18

يخىسطت

12

6.51

يشحفؼت

0

6.22

يشحفؼت

2

6.22

يشحفؼت

1

6.08

يشحفؼت

7

6.67

يخىسطت
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يتضح مف جدوؿ ( )0أف المتوسط العاـ لممحور الثاني (المشكالت التي تواجو
تطوير أداء الييئة اإلدارية) بمغ ( )0.08بدرجة موافقة متوسطة ،وقد تراوحت المتوسطات
الحسابية ليذه المشكالت ما بيف ( ،)0.67 - 3.70بدرجة موافقة تراوحت ما بيف متوسطة
إلى مرتفعة ،وقد حصمت ( )8مشكالت عمى درجة موافقة مرتفعة ،وحصمت ( )33مشكمة
عمى درجة موافقة متوسطة.
وجاء في مقدمة المشكالت التي حصمت عمى درجة موافقة مرتفعة :نقص االجيزة
والتقنيات ،الية العمؿ غيرواضحة  ،ونقص الدورات التدربية وقمة االبتعاث ،والمشكالت
المتعمقة بالمواصالت ،الحوافز والترقيات ضعيؼ ،واالماكف غير مييئة لمعمؿ ،والمشكالت
المتعمقة بصيانة األجيزة .أما المشكالت التي حصمت عمى درجة موافقة متوسطة فكانت :وقت
االجازات غير مناسبة ،والمرافؽ خاصة بالموظفات قميمة ،والصراع وضعؼ التعاوف بيف
الموظفات ،المرونة في القوانيف ضعيؼ  ،الموائح واالنظمة الوظيفية غير واضحة  ،وقمة
أعداد الموظفيف ،والوظيفة ال تناسب المؤىؿ ،وضغط العمؿ ،وطوؿ وقت العمؿ ،وصعوبة
التواصؿ مع االدارة ،واالماف وظيفي ضعيؼ.
ويمكف تفسير ىذه النتائج في ضوء تعدد المشكالت التي تواجو أعضاء الييئة
اإلدارية في تطوير األداء ،وقد يرجع بعض ىذه المشكالت إلى عوامؿ خاصة بأعضاء الييئة
اإلدارية مثؿ قصور بعض الميارات المتعمقة بالعمؿ لدييف ،وقد يرجع بعضيا إلى عوامؿ
خاصة ببيئة العمؿ.
ولـ تجد الباحثة مف بيف الد راسات السابقة دراسة تناولت المشكالت التي تواجو
أعضاء الييئة اإلدارية في تطوير األداء ،وىذا مما تنفرد بو الدراسة الحالية عف الدراسات
السابؽ.

 - 0نتائج اإلجابة على الشؤال الثالث
ينص السؤاؿ الثالث عمى "ما الدورات التدريبية المقترحة لتحسيف أداء الييئة
اإلدارية في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمف في ضوء رؤية المممكة 0707ـ؟" ولإلجابة
عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة
الدراسة عمى العبارات الخاصة بالمحور الثالث لالستبانة ،وكانت النتائج كما يمي:
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جذول ()2
انًخىسطبث انحسببُت واالَحشافبث انًؼُبسَت ودسجت انًىافقت وانخشحُب
نؼببساث انًحىس انزبنذ (انذوساث انخذسَبُت انًقخشحت نخحسٍُ أداء انهُئت اإلداسَت)
انًخىسظ دسجت انخشحُب
االسخجبببث
ك
انحسببٍ انًىافقت
انؼببسة
و
يشحفؼت يخىسطت يُخفضت
%
1
 6.86 577.11 11.11 111.11 577.11يشحفؼت
1
يهبساث انحبسب
80.87 1.25 12.28 80.87
0
 6.71 516.11 15.11 171.11 516.11يشحفؼت
6
نغت إَجهُضَت
76.97 6.18 62.85 76.97
8
 6.52 205.11 22.11 189.11 205.11يشحفؼت
0
إػذاد انخقبسَش
20.60 9.01 67.27 20.60
 6.62 011.11 102.11 620.11 011.11يخىسطت 12
2
اْيٍ وانساليت
25.61 19.28 05.06 25.61
 5ححهُم انًشكالث واحخبر انقشاس  6.29 051.11 12.11 066.11 051.11يشحفؼت 11
51.87 6.00 22.81 51.87
5
 6.26 250.11 65.11 611.11 250.11يشحفؼت
2
فٍ انخؼبيم يغ اِخشٍَ
25.82 0.20 01.56 25.82
اإلَخشَج ويهبساث انبحذ  6.51 099.11 52.11 600.11 099.11يشحفؼت 11
7
57.99 8.12 00.87 57.99
2
 6.22 299.11 25.11 122.11 299.11يشحفؼت
8
أػًبل انسكشحبسَت
76.50 2.52 61.90 76.50
 6.25 077.11 22.11 625.11 077.11يشحفؼت 16
9
يهبساث االحصبل انفؼبل
52.81 9.59 05.21 52.81
9
 6.50 219.11 25.11 602.11 219.11يشحفؼت
11
حطىَش انزاث
59.25 2.52 02.11 59.25
2
 6.58 252.11 52.11 172.11 252.11يشحفؼت
11
إداسة انصشاع
22.68 8.12 65.58 22.68
6
 6.72 525.11 66.11 161.11 525.11يشحفؼت
16
بشايج إداسَت
79.66 0.61 17.59 79.66
 6.25 052.11 25.11 689.11 052.11يشحفؼت 16
10
فٍ إداسة انىقج
يكشس
51.25 2.52 26.11 51.25
 6.12 678.11 179.11 601.11 678.11يخىسطت 15
12
فٍ إداسة االجخًبػبث
21.21 62.16 00.58 21.21
7
 15اإلبذاع وانخطىَش انىظُفٍ  6.57 211.11 0.78 622.11 211.11يشحفؼت
59.72 1.55 08.22 59.72
 6.12 672.11 1.18 689.11 672.11يخىسطت 12
12
يبنُت ويحبسبت
21.16 1.11 26.11 21.16
 6.51يشحفؼت
انًخىسظ انؼبو نهًحىس انزبنذ
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يتضح مف جدوؿ ( )7أف المتوسط العاـ لممحور الثالث (الدورات التدريبية
المقترحة لتحسيف أداء الييئة اإلدارية) بمغ ( )0.33بدرجة موافقة مرتفعة ،وقد تراوحت
المتوسطات الحسابية ليذه الدورات التدريبية المقترحة ما بيف ( ،)0.70 - 0.77بدرجة
موافقة تراوحت ما بيف متوسطة إلى مرتفعة ،وقد حصمت ( )30دورة تدريبية مقترحة عمى
درجة موافقة مرتفعة ،بينما حصمت ( )0دورات تدريبية مقترحة عمى درجة موافقة متوسطة.
وجاء في مقدمة الدورات التدريبية المقترحة التي حصمت عمى درجة موافقة
مرتفعة :ميارات الحاسب ،والبرامج اإلدارية ،والمغة اإلنجميزية ،وأعماؿ السكرتارية ،وفف
التعامؿ مع اآلخريف ،وادارة الصراع ،واإلبداع والتطوير الوظيفي ،واعداد التقارير ،وتطوير
الذات ،وتحميؿ المشكالت واتخاذ القرار ،وميارات االتصاؿ الفعاؿ ،وفف إدارة الوقت .أما
الدورات التدريبية المقترحة التي حصمت عمى درجة موافقة متوسطة فكانت :األمف والسالمة،
وفف إدارة االجتماعات ،والدورات المالية والمحاسبة.
كما يمكف تفسير ىذه النتائج في ضوء أف رؤية المممكة  0707تعتني بضرورة
المواءمة بيف مخرجات المنظومة التعميمية واحتياجات سوؽ العمؿ ،وتعتزـ لتحقيؽ ذلؾ
إطالؽ البوابة الوطنية لمعمؿ "طاقات" ،وتأسيس المجالس المينية المعنية لتحديد ما يحتاجو
السوؽ مف الميارات والمعارؼ ،وكذلؾ التوسع في برامج التدريب الميني.
ويمكف تفسير ىذه النتائج في حرص أعضاء الييئة اإلدارية عمى تحسيف وتطوير
أدائيف الوظيفي مف خالؿ الحصوؿ عمى دورات تدريبية إلشباع ما لدييف مف احتياجات
ال عف حرصيف
تدريبية وسد النقص في الميارات التي قد تعوؽ تطوير أدائيف الوظيفي ،فض ً
عمى متابعة كؿ ما يستجد في مجاؿ العمؿ .أما الدورات التدريبية التي حصمت عمى درجة

موافقة متوسطة فيمكف تفسيرىا في ضوء طبيعة ىذه الدورات ،حيث إنيا دورات تخصصية
تيـ فئة معينة مف أعضاء الييئة اإلدارية وال تختص بطيعة عمؿ جميع أعضاء الييئة
اإلدارية.
وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج بعض الدراسات السابقة ،مثؿ دراسة ستراند وديولو
وبيكا وآندوف  )0733( Strnad; Dulău; Bică& Andoneالتي أظيرت أف أىـ
االحتياجات التدريبية لموظفي الجامعات تمثمت في توظيؼ تقنيات االتصاالت والتكنولوجيا
الحديثة ،ودراسة نيجوف  )0730( Nguyenالتي أظيرت أف إجادة المغة اإلنجميزية،
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وميارات وممارسات أساليب البحث ،وميارات االتصاؿ والتخطيط جاءت في مقدمة االحتياجات
التدريبية لرؤساء األقساـ في الجامعات ،ودراسة خاف وبيجاـ )0736( Khan& Begum
التي أظيرت أف تصميـ البرامج التدريبية ،وتطوير المناىج ،وتقييـ األداء ،وميارات القيادة
جاءت في مقدمة االحتياجات التدريبية لدى موظفي المكتبات في الجامعات ،ودراسة الرشايدة
والرشايدة ( )0738التي أظيرت أف حاجة اإلدارييف العامميف في الجامعة إلى البرامج
التدريبية تنوعت ما بيف متوسطة إلى مرتفعة  ،كما تتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة الجيني
وأبوالفضؿ ( )0738التي توصمت إلى تصور مقترح قائـ عمى التعمـ مدى الحياة لسد الفجوة
بيف مخرجات التعميـ العالي ومتطمبات سوؽ العمؿ لتحقيؽ أىداؼ رؤية .0707

تىصًات الدراسة
في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة الحالية مف نتائج ،تـ صياغة التوصيات اآلتية:
 إجراء المزيد مف الدراسات لتحديد االحتياجات التدريبية لدى العامميف في القطاعاتالمختمفة بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمف.
 ربط تحديد الحتياجات التدريبية لمموظفات بتقييـ األداء . تدريب القيادات ورؤساء اإلدارات عمى معرفة القصور في أداء الموظفات وتحديداحتياجتيف مف واقو ممارستيف لمعمؿ .
 بناء برامج تدريبية لتأىيؿ أعضاء الييئة اإلدارية وتطوير أدائيـ الوظيفي ،وذلؾ فيضوء احتياجاتيـ التدريبية.
 تحديد آليات لمتابعة أداء أعضاء الييئة اإلدارية بعد تنفيذ البرامج التدريبية ،وتحديدالتحسف الذي ط أر عمى أدائيـ.
 تحديث محتوى البرامج التدريبية التي يتـ تقديميا ألعضاء الييئة اإلدارية لتواكبمتطمبات العمؿ الحالي والمستقبمي.

 -ربط برامج التدريب أثناء الخدمة بالواقع الفعمي لمعمؿ سواء الحالي او المستقبمي.
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دراسات وحبىث مقرتحة
استكماال ألىداؼ الدراسة الحالية ،تقترح الباحثة إجراء الدراسات اآلتية:
ً

 معيقات التدريب أثناء الخدمة وسبؿ التغمب عمييا مف وجية نظر أعضاء الييئة اإلداريةبجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمف.
 دور إدارة الموارد البشرية في تحديد االحتياجات التدريبية لدى أعضاء الييئة اإلداريةبجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمف.
 دراسة تقويمية لمبرامج التدريبية المقدمة ألعضاء الييئة اإلدارية بجامعة األميرة نورةبنت عبدالرحمف.
 دور الدورات التدريبية في تطوير الميارات الوظيفية ألعضاء الييئة اإلدارية بجامعةاألميرة نورة بنت عبدالرحمف.
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املراجع
املراجع العربًة
 -اإلدارة العامة لمموارد البشرية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمف .متاح في:

https://pnu.edu.sa/ar/Departments/GDHR/Pages/Home.aspx -

 باعويف ،أحمد سميماف ( .)0773تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس في كمياتالتقنية في سمطنة عماف .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة اليرموؾ ،األردف.

 بدارنة ،ميدي محمد وحميدات ،محمود أحمد والصالحيف ،عبدالكريـ ( .)0737االحتياجاتالتدريبية ألعضاء ىيئة التدريس في جامعة البمقاء التطبيقية مف وجية نظرىـ .مجمة جامعة

مؤتة لمبحوث والدراسات.307-70 ،)0( 00 ،

 برامج تحقيؽ رؤية المممكة العربية السعودية 0707ـ .متاح في:https://vision2030.gov.sa/ar/programs/HCDP -

 الجيني ،خالد عميثو وأبوالفضؿ ،مجاىد محمد ( .)0738تصور مقترح قائـ عمى التعمم مدىالحياة لسد الفجوة بين مخرجات التعميم العالي ومتطمبات سوق العمل لتحقيق أهداف رؤية .2232

بحث مقدم إلى مؤتمر دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية  ،2232جامعة القصيم12/11 ،
يناير.319-325 ،

 الحديدي ،محمد بن راشد ( .)1998االحتياجات التدريبية لمديري ومديرات المدارس اإلعداديةوالثانوية بمدارس التعميم العام في سمطنة عمان .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
السمطان قابوس ،سمطنة عمان.

 الخاطر ،فايز ( .)2229استراتيجيات التدريب الفعاؿ .عمان :دار أسامة لمنشر والتوزيع. -الخطيب ،رادح والخطيب ،أحمد ( .)2226التدريب الفعاؿ .عمان :عالم الكتب الحديثة.

 الداوود ،عبدالمحسن بن سعد ( .)2217مسؤولية الجامعات السعودية في تحقيق رؤية المممكة .2232بحث مقدم إلى مؤتمر دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية  ،2232جامعة
القصيم 12/11 ،يناير.376-356 ،

 -الدباغ ،عصام عبدالوهاب ( .)2228إدارة األفراد .عمان :دار زهران لمنشر والتوزيع.

 درة ،عبدالباري ( .)1991تحديد االحتياجات التدريبية :إطار نظري ومقترحات لمتطوير.رسالة المعمـ.)1( 32 ،

 الرشايدة ،رشا ثمجي والرشايدة ،نايل سالم ( .)2217واقع التطوير المهني لإلداريين العاممينفي جامعة مؤتة من وجهة نظرهم وتحديد االحتياجات التدريبية في ضوء ذلك .مجمة مؤتة
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لمبحوث والدراسات ،جامعة مؤتة.282-237 ،)2( 32 ،
 -زويمف ،مهدي حسن ( .)2229إدارة األفراد .عمان :مكتبة المجتمع العربي.

 ساعاتي ،أمين ( .)1998إدارة الموارد البشرية مف النظرية إلى التطبيؽ .القاهرة :دار الفكرالعربي.

 سالم ،أحمد عبد العظيم ( .)2215تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريسبالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة :دراسة ميدانية .مجمة الثقافة والتنمية.166-95 ،91 ،

 السالم ،مؤيد وصالح ،عادل ( .)2222إدارة الموارد البشرية :مدخؿ استراتيجي .إربد :عالمالكتاب الحديث لمنشر والتوزيع.

 السحيمي ،صالح ممهي ( .)2222االحتياجات التدريبية لمديري المدارس المتوسطة والثانويةالحكومية بمنطقة المدينة المنورة في المممكـة العربيـة السعودية .رسالة ماجستير غير منشورة،

جامعة اليرموك ،األردن.

 عبدالرحيم ،دعاء محمد ( .)2215فعالية برنامج تدريبي قائم عمى االحتياجات التدريبيةألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بينبع عمى تنمية مهاراتهم في تصمبم المقررات اإللكترونية
عمى نظام جسور .مجمة مستقبؿ التربية العربية.421-367 ،22 ،
 -عبيدات ،ذوقان .)2227( .البحث العممي .عمان :دار الفكر لمنشر والتوزيع.

 العجمي ،نوف بنت عبدالعالي ( .)2212االحتياجات التدريبية لعضوات هيئة التدريس بجامعةاالمام محمد بن سعود االسالمية من وجهة نظرهن .مجمة دراسات العموـ التربوية ،الجامعة

األردنية.32-17 ،)1( 39 ،

 عساف ،عبدالمعطي ( .)2222التدريب وتنمية الموارد البشرية :األسس والعمميات .عمان:دار زهران.

 -عقيمي ،عمر ( .)1996إدارة القوى البشرية .عمان :دار زهران لمنشر.

 العمي ،يسري يوسف ( .)2216االحتياجات التدريبية الالزمة لمعممي الطمبة الموهوبين فيالمممكة األردنية الهاشمية .مجمة دراسات العموـ التربوية ،الجامعة األردنية-1397 ،43 ،

.1414

 -عميوة ،السيد ( .)2221تحديد االحتياجات التدريبية .القاهرة :إيتراك لمنشر والتوزيع.

 العنزي ،سعود عيد ( .)2212االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعاتالسعودية الناشئة من وجهة نظرهم .مجمة القراءة والمعرفة.262-236 ،129 ،

 العطيوي ،رغدة محمد ( .)2217دراسة تحميمية لبعض اآلبعاد في الخطة االستراتيجية لجامعة- 877 -
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 بحث مقدم إلى مؤتمر دور الجامعات السعودية في.2232 القصيم في ضوء رؤية المممكة
.282-269 ، يناير12/11 ، جامعة القصيم،2232 تفعيل رؤية
 إطار لتفعيل الحوكمة في الجامعات لتحقيق رؤية:)2217(  الجوهرة بنت سميمان، الفوزان12/11 ،2232  بحث مقدم إلى مؤتمر دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية،2232
.125-63 ،يناير
. الدار الجامعية: اإلسكندرية. إدارة الموارد البشرية.)1999(  أحمد، ماهر-

 تقييم االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة.)2215(  محمد هادي، أشرف السعيد والفقيه، محمد.التدريس بجامعة نجران في ضوء متطمبات معايير الهيئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمي

.361-327 ،)4( 31 ، مصر، جامعة أسيوط،مجمة كمية التربية

: متاح في.2232  وثيقة رؤية المممكة العربية السعودية-

http://vision2030.gov.sa -

املراجع االجهبًة
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247-256.
- Hazrat, B.; Naveed, F.& Rukh, L. (2019). Trust, rewards and training
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- Hebert, C.& Kulkin, H. (2018). An investigation of foster parent training
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